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Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolás Maduro,  

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci,  

DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Sayın Selim Bora,  

Değerli Katılımcılar, 

Türkiye-Venezuela İş Forumuna hoş geldiniz. Sizleri şahsım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.  

 

Bugün Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolás Maduro’yu Ankara’da ağırlamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Toplantımızı onurlandıran Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’ye teşekkür ediyorum. 

Şüphesiz ki iki ülke arasında Devlet Başkanı seviyesindeki bu ikinci ziyaret son derece kıymetlidir. İki 

ülke ilişkilerinin gelişmesi için çok değerli bir başlangıçtır.  

 

Sayın Maduro, Değerli Katılımcılar, 

Dünya göz kamaştırıcı bir hızla değişiyor. Bugün değişen dünya şartları neticesinde her dünya 

devletinin küresel bir yarış içerisinde olduğunu görüyoruz. Artık dünya tek bir ekonomik pazar halinde 

işliyor. Bütün devletler de birbirine bağlı küresel kurallar içerinde rekabet ediyor. Bugün, bu saatte, 

hepimiz, binlerce kilometre uzakta dünyanın farklı bir ülkesinde üretilen ürünle, aynı küresel kurallar 

çerçevesinde rekabet etmek zorundayız. Artık Hindistan’ın yazılımcılarıyla, Çin’in iş adamlarıyla, 

İskandinav ülkelerinin mühendisleriyle aynı küresel kurallarla yarışmak zorundayız. Günümüzde hemen 

her alanda yeni ürünler, yeni teknolojiler karşımıza çıkmakta.  

 

Bu nedenle ülkeler, küreselleşmenin hızlandırdığı değişim ortamına uyum sağlayabilecek yeni 

yapılanmalara yönelme mecburiyeti içerisindeler. Ülkeler zenginleşmeye devam etmek için değişen 

şartlara uyum sağlamaya mecbur.  

 

Diğer taraftan bugün küresel ticaretin yavaşladığı, büyümenin hız kestiği, jeopolitik risklerin arttığı bir 

dönemden geçiyoruz. Teknoloji, mesafeleri ortadan kaldırırken, ülkeler mesafe tanımaksızın birbirlerine 

daha fazla ihtiyaç duyuyor. Dünya giderek küçülürken, 12 saaatlik bir uzaklık bu devirde ticarete engel ve 

bahane olmamalı. O yüzden Latin Amerika’ya özel bir önem veriyoruz. Yarım milyarı aşan bir pazar 

orada bizleri bekliyor.  İşte dünyanın en zengin petrol rezervleri sizin elinizde. Burada da 80 milyonluk 

koca bir pazar var.  

 

Elbette Venezuela’nın son dönemde yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. İnanıyoruz ki, 

Venezuela toplumsal dinamizmi ve tarihsel birikimi ile bu sıkıntılar aşacaktır.  Efsanevi lider 

Hugo Chávez zamanında başlayan ve Sayın Maduro zamanında devam eden kaynakların adil dağıtılması 

politikasını yakından takip ediyoruz. Yaşanan sıkıntılar dolayısıyla son 3 yılda 350 milyon dolar 

seviyesindeki ikili ticaret hacmimiz 83 milyon dolar seviyesine kadar düştü. İnanıyoruz ve diliyoruz ki, 

içeride sorunlarını hızla çözen Venezuella ile Türkiye çok daha güçlü ortaklıklara imza atabilir.  

 

Şirketlerimiz, Venezuela'nın tarım, gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri konusundaki acil ihtiyaçlarını, en 

iyi kalitede en rekabetçi fiyatlarla karşılayabilirler. Ülkenizde kullanılmayan milyonlarca hektar tarım 

arazisi olduğunu biliyoruz. Bu arazileri şirketlerimiz ile ilgili kamu otoriteleri arasında yapılacak 

işbirlikleriyle ekonomiye kazandırabiliriz. 

 

Örneğin, Dünya’nın en iyi kakao aromasına sahip ülkesi olan Venezuela’da, kahve ve çikolata üretiminde 

ileri konumda olan Türk şirketleri ortak çalışmalar yapabilir. Ülkenizin acil olarak sosyal konutlara 

ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Daha önce ülkenizde sosyal konut inşaatı gibi projeler üstlenmiş ve başarıyla 

teslim etmiş olan şirketlerimiz konut projelerinizi yüksek kalite ile ivedilikle üstlenebilir. Venezuela 

limanlarının yenileneme ihtiyacı yüzünden ihracat potansiyelinizi tam olarak kullanamadığını biliyoruz. 
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Limanlarınızı, Türk şirketleri kamu otoriteleriniz ile işbirliği yaparak modernize edebilir. Dünyanın en 

büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde tam 40 Türk firması var. Ülkelerimiz arasında mal ve insan 

hareketliliğinin artması için, İstanbul ve Karakas arasında Küba aktarmalı uçuş 2016 yılında Türk Hava 

Yolları tarafından başlamıştı.  

 

Daha önce Dışişleri bakanı olarak ülkemize yaptığınız ziyarette İstanbul ile Karakas arasında doğrudan 

uçuşların olacağı günleri hayal ettiğinizi ifade etmiştiniz. Bu hayal de çok geçmeden gerçek oldu. Nisan 

ayında Karakas’a bir grup iş adamı götürdük. Bu ziyaretleri mutlaka arttırmalıyız.   

 

Sayın Maduro, Değerli Katılımcılar,  

Bu kıymetli temasların iki ülkenin karşılıklı ticaretine ve yatırımına olumlu yansıyacağına inanıyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, DEİK ile birlikte iki ülke için fırsatlar oluşturmaya devam 

edeceğiz. Türkiye-Venezuela İş Forumu’na katıldığınız için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  


